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Aan de leden van de statencommmissie MEC 
 
Bij de statenvergadering van 23 april is het voorstel inzake de tussenevaluatie leefbaarheid 
kleine kernen niet aan de orde gekomen omdat het gevraagde financiele overzicht ontbrak. 
Omdat voortgang van de betrokken projecten van groot belang is, stuur ik u bij deze, het 
gevraagde overzicht met het verzoek aan te geven of dit uw vragen terzake in voldoende mate 
beantwoordt, zodat het stuk in de eerstvolgende statenvergadering alsnog kan worden 
vastgesteld.  
 
Overzicht der financiën sociale agenda 2007 in relatie tot de inzet van extra middelen voor 
leefbaarheidsprojecten als uitvloeisel van het statenvoorstel inzake de tussenevaluatie 
leefbaarheid kleine kernen  
 
Van het totale budget sociale agenda in de periode 2004 - 2007
(2.500.000 euro per jaar) is op grond van het (vorige) coalitieakkoord voor  
deze vier jaar  500.000 per jaar bestemd (en besteed) aan  
leefbaarheid in kleine kernen (zie totaalplan mei 2006).   
Uitgaven voor leefbaarheid kleine kernen 2004-2007 tot op heden= 2.000.000

=============== 
 
Kijkend naar het jaar 2007 zien we het volgende:  
Van het totale budget van de sociale agenda voor het jaar 2007 ad    2.500.000  
is reeds, zoals aangegeven op grond van (vorige) coalitieakkoord 
bestemd en besteed aan leefbaarheid in kleine kernen:         500.000
Derhalve nog beschikbaar in 2007 voor sociale agenda:       2.000.000  
volgens onderhavig voorstel extra inzet voor leefbaarheid kleine kernen.       348.000
Restant budget in 2007 voor overige sociale agenda projecten.      1.652.000  
 ============== 
Totale inzet voor kleine kernen ten laste van begroting 2007  is daarmee 500.000 en 348.000 
= 848.000 euro.  
Totale inzet voor kleine kernen voor de gehele periode 2004-2007 wordt daarmee 2.348.000
euro.  
 
Voorgesteld zal gaan worden om het restant budget 2007 voor overige sociale 
agendaprojecten ( 1.652.000 euro) deels te besteden aan doorloop van sociale agenda 
projecten uit de periode 2005-2006 en deels aan projecten voor een nieuwe sociale agenda.  
Rond de zomer zult u hier een voorstel voor ontvangen. Gelet op de beperkte resterende 
periode in 2007 is daarvoor alsdan een relatief groot bedrag beschikbaar.  
 
Met vriendelijke groet 
 
Annie Kamp 
 


